نتایج توضیحی
پروگرام ملی شفافیت و حسابدهی
ًتایج هتَقع
تَضیحات

در شش هاُ

در یک الی سِ سال

در دٍازدُ هاُ

ًْاد تطثیق کٌٌذُ

تخش اٍل :ایجاد ٍ اصالح چارچَب حقَقی ٍ ساختاری
 1.1اصالحات تقٌیٌیی در سیاحِ 

نالالبارز جالالبسص علیالاله فسالالبد اداسی

حساتذّی ٍ شفافیت تشوَل:

اغ و ت دیذان ضذ



اغالال و ت دیالالذان نالالبارز جالالبسص
علیه فسبد اداسی



دػرات نبارز کنتشتل ت دفتیص



دیین چبسچرة نبارای ثشای اداس









طالالشو دیالالذان ت دض یالالذ کالالرد نالالبی

طالالالخع دلمیالالالالن ت دػالالالالرات کنتالالشتل ت دفتالالیص سالالتش

ستقن ثالردز اداس عالب ی ارالبست

جضا الالی طالالخع ثالاله طالالی شاتالالن

المالالالاله تصاست عذ یالالالاله

دضمین ضذ

نبارای نشاس داد ضذ

غالال تی نالالبی داقیقالالبدی اداس
عب ی اربست افضااص ابف




نالالبارز دسالال

سسالالی ثالاله یلر الالبت

دػرات گشداذ



نبارز کنتشتل ت دفتیص دػرات ضذ

پیطنهبد دیالذان نالبارز جالضا ثالشای 

اسالالالالالتق ی ت ضالالالالالفبفی اداس

سالالبصی ثالالب  UNCACدطالالخیع ت

اضالالبعه داسا الالی نالالبی ابدسسالال ت

کنتشتل ت دفتیص دضمین گشداذ

طشو سرد دیذان آ بد گشداذ

جشاام سنگین

جشاام فسبد اداسی






نبارز جشاام سنگین دػرات ضذ



ااجبد نالبارز تاسالن ثلالرس ت نالبارز
دس

نم آننگ سالبصی نالرااین جالبسص

چبسچرة ت اسبسبت کبسی اداس



جشاام سنگین طشو ت الرسد طالی

سسی ثه یلر بت




دیذان ت دض یذ کرد نالبی جضا الی اداس عالالالب ی ارالالالبست اداس

سرد دیالذان ت دض یالذ کردنالبی

جبسص علیه فسبد اداسی

گشداذ

اب طالشت ت اضالالبعه ابدسسال داسا الالی
علیه فسبد تضع گشداذ

ابدسسالالالال داسا الالالالی قب الالالالبت

 UNCACدلمیالالالن ت دػالالالرات ا رس پبس مبای

ر یالالالذات جضا الالالی بانالالالذ غنالالالبی

شاتن نبارای نشاس گشف

ثالالب فسالالبد اداسی ثالالب ی الالب جهالالبای

دیالالالالذان نالالالالرااین شثالالالالر ثالالالاله تصاست داخلالالالالالالاله ت تصاست

الالراد نبثالالن دیالالذان ت نالالم آننالالگ

دس طبثق

جضا ی طخع ثشای دیلن ت ثج



گشداذ



ثب ی الب جهالبای جالبسص

طالالشو سالالرد نالالبارز داالالراز جالالبسص
علیه فسبد اداسی ت دػرات آز

ذاخ ت سیبسی ت غیالش جالشاام


فسبد اداسی پیطنهبد گشداذ
کمیتهء ثشسسی نرااین که ثباالذ ثالب
 UNCACنالالم آننالالگ سالالبخته
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نتایج توضیحی
پروگرام ملی شفافیت و حسابدهی
ضرد دیین گشداذ ت نرااین راشثط
ات را ثنذی ضذ.
 1.1ظرفیییت سییازی در رصییِ 

 30افالالش اص کبس نالالذاز اداس عالالب ی 

اصنماله تصاست نالبی داگالش ت تاتالالذ 

حساتذّی ٍ شفافیت

اربست دس دالشتا ا باال داسی ت

نبی اتل ثردجری چبس چالبس افالش دس

غذان


ضیبسی آ رصش داذاذ

 06افشاص کبس نذاز تصاست نالبی
داخلالاله ب یالاله یالالبس

غالالا

الالرسد دالالشتا غالالذان


ابف

هبسدهالالالبی  026افالالالش کبس نالالالذ کمیسیرز ستقن اغال تبت

کبس نالالالذاز آ الالالرصش داالالالذ اداسات

نالالالبارز (اداس الالالری تالالالبسارا ی

الالالری تالالالبسارا ی ت سالالالتش

داسی ت

تصاست داخله کنتالشتل ت دفتالیص

المه

ضالیبسی سا دس اداسات ضالبز

ت اداس عالب ی ارالبست) دس عشغالاله

عب الاله اسگباهالالبی االالن االالرس ت
ستنذسد کنتشتل ت دفتالیص الری

غذان

تبسارا ی دجبست دشااسپرست ت

آغبص کشداذ

سابس

اداس عالالالالالالالب ی ارالالالالالالالبست

اسگباهبی عذ ی ت نضب ی ت اافالبر اداسی ت خالالالذ بت للالالالی

ا با داسی آ رصش داذاذ
فیب ی

عمر ی ا نی

ضالالیبسی ت 

پشتگالالشا دجلیالالت ت دالالشتا ادا الاله اداس کنتالالالالشتل ت دفتالالالالیص

نالبی دالشتا ا باال

تسالالبثذنی ت ضالالفبفی االطالالب
ابف

دس شکالض

ت تالابت دس دشتا ا با داسی
ت غذان

ضیبسی آ رصش داذاذ

تخش دٍم :تقَیت هیکاًیسهْا ٍ رٍشْای حساتذّی
 1.1ایجاد کویتِ هشترک ًظارت 

کمیته دیین ضذ

ٍ ارزیاتی هتشکل از هتخصصییي 
افغاًی ٍ تییي الوللیی در هیَرد 

کمیته ات الین اطال

ًظارت ٍ ارزیاتی فعالییت ّیای

دااش امرد

هثارزُ لیِ فساد اداری



سلشدشا کمیته ااجبد گشداذ
کالبسی اش سا



کمیته ثشسسی ت اربست ضالبز سا ادا اله 

کمیتالاله ثشسسالالی ت ارالالبست اش سا اداس عب ی اربست

داد ت اص اتبا کبسی خراص ثاله س الی

دتا داد گضاسضالالالبت الالالنرم سا

جمهرس پبس مبز ت شد گضاسش داد

اطش ت پیطنهبدات اش سا ثه نرالرس

کمیتالالالاله سفبسضالالالالبت اش سا دهیالالالاله ت

دغیش اسااه داض

ثنچمبسک نبی جذاالذ سا جهال

الرثش



سبصی جبسص علیه فسبد دیین امرد

ثالالالالیص اص  06فیػالالالالذ فسالالالالبد دس
نشاسداس نبی ثضسگ کبنص ابف

 1.1ایجیییاد هیکیییاًیسم ّیییای 

ااجالالبد سیسالالتم اخالالز اط عالالبت اص 

ااجالالبد یلالالبایض سالاله ثیذالالذی اخالالز 

یلالالبایض اداس اخالالز ضالاللبابت ت اداس عالالالب ی ارالالالبست اداس

حساتذّی ٍ شفافیت در زٍى ّا،

طشاق لب مبت دیلفرای

اط عبت (کبس نالذاز دالشتا ا باال

اط عبت دس دفبدش سبتری کب ً کنتشتل ت دفتیص کمیسیرز

اخیی ٍ تیییازًاری شیییکایات ٍ 

ااجالالالالبد پشتگالالالالشا تفب الالالال ت

داسی ت غالالذان

ضالالیبسی جب یالاله

فیبل گشداذ

سالالتقن اغالال تبت اداسی ت
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نتایج توضیحی
پروگرام ملی شفافیت و حسابدهی
اطال ات

ػالالالالالالالالالرتای نملالالالالالالالالالبساز
اجتمبعی/ضبکیبز ت خجشسسبابز




ذای ت اخز اط عبت ت ضلبابت)



دس ساثطالاله ثالاله دیالالذاد ( ) نضالالبابی

اسگباهالالالبی االالالن جب یالالاله

اداسی پیگیشی ضذ

چهالالبس دفتالالش سالالبتری اداس عالالب ی

هالالم ضالاللبابت انالالذا بت جالالذی ت 

ثه دیذاد ( ) افش نملبساز اجتمبعی

ارالالبست (نالالشات الالضاس ضالالشا

پیگیشی غرست گشف

ت خجشسسالالبز کمالالی نالالبی الالب ی اص

اتبا دیذاد ( ) ضلبابت اطش گشداذ

اداس عب ی اربست اخز امرداذ

کنالالذنبس ت جالال ل آثالالبد) ااجالالبد 


گشداذ







اعتمبد شد اسج ثه دت

افضااص ابف






چهبس دفتش سبتری عم ً فیبل ااذ

فسبد اداسی دس سطح صتز درسیه ابف

نبی تالاتی سنجشاز تالاتی سنجشاز

کبس دس سه صتز تجبنی آغبص گشداذ

زنجی دیم نبی ثبصسبصی تالاتالی ت

دفالالبدش سالالبتری اداس عالالب ی ارالالبست

 ISAFدرسیه ابف

فیب ی

نالبی اداس عالب ی ارالبست ثاله

سطح تالابت درسیه ابف



 1.2سِ اٍلَیت هثارزُ لیِ فساد 

دطجیالالق ت ارالالبست اص ات را ال نالالب 

اداری ٍزارت ّا

ادا ه داسد



اداس عب ی اربست اداسات دت تالی
سا دس دطجیق ات را
نملبسی امرد

نب کمالی ت 



فسالالالبد اداسی ثالالاله سالالالطح الالالالی
کبنص ابف
اربست اص الذاشا

الب ی عب اله ت

عشضه خالذ بت ثاله سالطح الالی

شد ان دس نملبسی جبسص علیاله
فسبد اداسی دخین ضذاذ



راشثط اسجب ضذ

پشتگشا لی آگبنی عب ه جبسص عب یاله 



دقرا

ابف

نم آننگی جبسص علیاله فسالبد اداسی 

دفالالبدش سالالبتری اداس کنتالالشتل ت

دس سطح الی دقراه ضذ

دفتیص ااجبد گشداذ

اتبا ثبصاگشی گشداذ
رفقی

ت عالذ رفقیال


اداسات دس 

دطجیق ات را

گضاسش داد ضذ

دطجیق ات را

نبی ابدلمین ادا ه داسد

اربست ستاذ دطجیق ا را

ذای ت اداسات شثرطه

ثه دیذاد ( ) ضلبابت ثاله اداسات
نملبسی اداس عب ی اربست ثب ضالرسا

عم ً فیب ی داساذ



ثه دیذاد ( ) ضلبابت عمذ فسبد خالالالالالذ بت للالالالالالی اداس

اتبا دطجیق ثبصاگشی گشداذ
ات را

اداس عالالب ی ارالالبست ت دمالالب

نب ثشای ضالص الب ثیالذی تصاست نب

ضنبسب ی ضذ

نب ادا ه داسد
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پروگرام ملی شفافیت و حسابدهی
 1.3اسییترداد  3هلیییَى ّکتییار 

ثالرسد عالب ی ثالین ا الرصاسدی ااجالالبد 

جمع آتسی یلر بت ادا ه داسد

زهیي ٍ غیرُ هلکیت ّای غضة

گشداذ

ثه دیذاد ( ) اسنبد دذنیق ت ثه دیذاد (

شذُ






سلشدشا ثرسد ااجبد گشداذ

) اسنبد ثه سابس تقر تصاست عذ یه

جمالالع آتسی یلر الالبت ا الال ک

ستش المه تصاست داخلاله ت اداسات

غضت ضذ آغبص گشداذ

شدجط اسجب گشداذ




گضاسضبت ثه کبثیناله پبس مالبز ت الشد داد

 1.4هیکییاًیسم تفتیییش داخلییی
ٍزارت ّا تحکین یافت

ابف

دستین تبل تصاست ب یه دفتیص

داخلی سا دس چهبستصاست که اتسبس
خطش دس آاهب یشتد ثشا ااذاخ

 1.5اسیییترداد داراهیییی ّییییا 

دفبنم اب اله نالب ثالب سالتش الماله

(اسییتراداد سییرهایِ یییا هلکیییت

اداس جالالالالالالالالشاام سالالالالالالالالنگین ت

ّاهیکییِ تصییَرت غیییر قییاًًَی

 FINTRACAا ضبء ضذ

دفب داخلاله ب یاله عذ یاله

ضذ



تاتذ نبی تالاتی ااجبد ت دجهیض گشداذاذ
ضذ

یلبایض دفتیص داخلی تصاست نب دالیم



استشداد ( ) نلتبس ص ین غضالت اعضبی ثالرسد (تصاست نالبی



استشداد ( ) للی نبی غضت صساعالالالالال

ت اداس الالالالالری
لالالالالی

ضذ

تالالالالبسارال ا نیالال ال

ثالالاله دیالالالالذاد ( ) دالالالن الالالالالر

اسگباهبی ان اداس عالب ی

گشداذاذ

ارالالالالالبست جیالالالالالردتصی ت

ادا ه دهیه گضاسضبت نرم

کبسدرگشافی)

اجالالشاات ثالاله دبسالالی اص گضاسضالالبت دفتالالیص پشتسه دفتیص داخلی الرثش دس تصاست اداس کنتالالالالشتل ت دفتالالالالیص
داخلی غرست گشف ت یلبایض دفتالیص خباه نب ااجبد ضذ.

تصاست ب یه ت تصاست نالبی

داخلی تصاست نب دالیم ابف

راشثط




یلالالبایض نالالبی الالرثش ثالالشای اسالالتشداد 
داسا ی نب ااجبد گشداذ



پشتسه استشداد داسا الی نالب ثالب دالذنیق

داسا الالالی نالالالبی  5تصاالالالش ت  02دالالالن 

تذست آهذُ است)

استشداد داسا ی ادا ه داسد
ثه اسصش (

) سش باه اص اداسات

ب ی الی ت ثیشتای ثذس آ ذ
دسآ ذ دت

اصدابد ابف

اداس عب ی ارالبست تصاست
ب یالاله تصاست داخلالاله اداس
الالالری تالالالبسارا ی ت سالالالتش
المه

قب بت عب ی سدجه آغبص گشداذ
 1.6پرٍگییرام حسییاتذّی هییالی 
اهِ


دفتالالیص تسالالبثبت نطییالاله دت الال
غرست گشف



دفتالالالیص تسالالالبثبت نطییالالاله دت الالال
غرست گشف



دفتالالیص تسالالبثبت نطییالاله دت الال

اداس کنتالالالالشتل ت دفتالالالالیص

غرست گشف

تصاست ب یالاله ت اداس عالالب ی

دفتالالالیص یالالالب ت ت اجالالالشاات ت 

دفتالالالالیص یالالالالب ت ت اجالالالالشاات ت 

دفتالالالیص یالالالب ت ت اجالالالشاات ت اربست

پیگیشی سفبسضبدی که اص آز اسااه

پیگیشی سفبسضالبدی کاله اص آز اساااله

پیگیشی سفبسضبدی که اص آز اسااه

یطرد غرست گشف

یطرد غرست گشف

یطرد غرست گشف

تخش سَم :استفادُ از اتتکارات در تاهیي شفافیت
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پروگرام ملی شفافیت و حسابدهی
 2.1پرٍگییرام تثییت ٍ تییذقیق 
داراهی ّا




ثج داسا ی نبی  26دن تا یبز

دذنیق داسا ی نالبی  5دالن تصسا ت 


 02دن قب بت عب یشدجه
ا هبساب ه نبی ابدسس
جه

داقیالق ت

دیزاشات ثه المه اسجب

ضذ




اطش داسا الی نالبی اعضالبی کبثیناله




داسا ی نبی  00تا ی تجبنی ثج

ضذ

دذنیق داسا ی نبی ثقیه تصسا

غرست گشف

کبس نالالذاز عالالب ی سدجالاله غالالرست

داسا ی نبی ستسبی اداسات ستقن سفشا ت
اعضبی جذاذ پبس مبز ثج گشداذ

داسا ی نبی  06تصاش دذنیق گشداذ
ا هبساب ه نبی ابدسس



دجذاذ سبالاه داسا ی نبی کبس نذاز

 2.1جلَگیری از تَرییذ اهیَال 

اسصاالالبثی آسالالیت پالالزاشی فسالالبد 

تصاست داخلالالالاله MCTF

اطش داسا الی نالبی سالفشا ستسالبی تصاست ب یه ت ضبستا ی
غرست گشف



دالالالذنیق اثتالالالذا ی اضالالالبعه نالالالبی
پش خبطش غرست گشف

عب ی سدجه غرست گشف
شفی

گشف

1

المالاله FINTRACA

اداسات ستقن ت اعضبی پبس مالبز

داقیق ت جه

دیزاشات ثه المه اسجب ضذ





دجذاالالالذ سالالالبالاه داسا الالالی نالالالبی اداس عالالب ی ارالالبست سالالتش

اداس ارس ت ستنذسد درسالیه 

جلت( ) افغالبای اص جشاماله نالب ثاله اداس االالالالالرس ت سالالالالالتنذسد

تی کیفیت (سیاختواًی ،غی اهی،

اداسی دس عشغالالاله ارالالالب تاسدات

ابف

عباذات دت

ًفتی ٍ ادٍیِ جات)

راد سالبختمبای غالزا ی افتالی ت 

الثشادراس نبی سیبس دس ثنالبدس ضالبنشا 

( ) دن رسد پیگشد نالبارای نالشاس صساعال ال

ادتاه جبت غرست گشف

نب ت ضهش نب ااجبد ضذ



ثه دبسی اص دسابف

نبی اسصابثی



انذا بت طخع پیطگیشااه ادخبر
ضذ




افضتد ضذ

گشفته ت الر گشداذاذ

تصاست نالالالالالالبی داخلالالالالالاله
غالالالا

دجبست دشااسپرست ت اداس

ثالاله دیالالذاد ( ) نضالالباب داقیالالق ت ثالاله 

ثاله ( ) نضالالباب سسالالیذگی غالالرست عب ی اربست

ابکم اسجب ضذ

گشفته ت ثه ابکم اسسبل گشداذ

ثالاله دیالالذاد ( ) ا الالرال ثالالی کیفیالال



غیشنبارای ضجط ضذ

ارالبست اص دتاخبااله نالب گالذا نالالب ت 

ثه قذاس ( ) ا رال ثیلیفی
غیشنبارای ضجط ضذ
درساذ غیشنبارای ا رال کبنص ابف

فشتضالالگب نالالب ثالاله نرالالرس ثشسسالالی 

گضاسضبت اطش گشداذ

کیفی ا رال آغبص ضذ

اربست اص دتاخباه نب گذا نب ت



ب یالالاله

فشتضگب نب ثه نررس ثشسسی
کیفی

ا رال ادا ه داض

 1ثه دبسی اص ستشادیژی اضبعه داسا ی نب قب بت عب ی سدجه دت تی ستلض دجذاذ سبالاه اضبعه داسا ی نبی ضبز ااذ.
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 2.2سییادُ سییازی پرٍسییِ ّییا ٍ 

د جی

طرزالعول ّا (پاسپَرت ،الیسٌس

ت نشاسداد نب غرست گشف

دراییییَری ،اصیییٌاز ،جیییَاز 
ساختواًی ،اهیَر حیج ،تررسیی
اسییییٌاد تحصیییییلی ،حقییییَ

د جی

نذ ه نبی پشتسه دذاسکبت 
نذ اله نالبی پشتساله غالذتس

جالالراص سالالبختمبای ت ا الالرس تالال
غرست گشف

هتقا ذیي ،تیذارکات ٍ قیرارداد

اغ و طشصا یمالن نالبی دالذاسکبت
نشاسدادنب غذتسجراص سالبختمبای ت




ّا)

ا رس ت دلمین گشداذ
دطجیق ا تابای اغ تبت دس اداسات
شثرطه آغبص گشداذ



ت الاسن






د جی

نذ ه نبی پشتساله اغالنب

غذتسپبسالالالالالالپرست ت الاسالالالالالالالن




هحکوِ قضایای فساد اداری

اداسات شثرطه آغبص گشداذ

تقبعذان دلمین گشداذ



 .2.3هیکاًیسم ًظیارت از پرٍسیِ 

دطجیالالالق ا تاالالالبای اغال ال تبت دس

د جیالالال ال نذ الالالالاله نالالالالالبی پشتسالالالالاله



ااجبد یلبایض ت دطجیق آز

دساارسی دلمین گشداذ

ثشسسی اسالنبد داػالیلی ت تقالر

دساارسی دلمین ضذ



اغ و طشصا یمن غذتس پبسپرست

ارالالالالبست ت اسصاالالالالبثی رثشاالالالال ت 
مشا

دطجیالالالق ا تاالالالبای اغال ال تبت دس
اداسات شثرطه آغبص گشداذ
عرااذ دت

صابد ضذ

فسبد دس عشضه خذ بت کبنص ابف

اضبفه ضذ

اعتمبد شد ثه دت

اداس عالالب ی ارالالبست الالری

ادا ه دطجیق یلبایض

تبسارا یر ستش المه

لبایض

دغییالالشات الالرسد ایالالبص جهالال ثهجالالرد
یلبایض آتسد ضذ


 .2.4جلة حوایِ هردم ٍ جاهعِ 

دذتاش کمپبان نبی آگبنی عب اله 

هذًی در اهر هثارزُ لییِ فسیاد

دس شکض ت تالابت

اداری



سطح آگبنی شد دس ا ش جبسص



علیه فسبد اداسی ثلنذ ثشد ضذ


تمباال

الشد اسالج ثاله فیب یال

نالالالبی جالالالبص علیالالاله فسالالالبد اداسی 

ادا ه دطجیق یلبایض
دذتاش کمپبان نبی آگبنی عب اله دس 

شکض ت تالابت ثه طرس دتا ذاس
اعتمالالبد الالشد اسالالج ثالاله تلر الال



دذتاش کمپبان نبی آگبنی عب اله دس اداس عالالب ی ارالالبست دس نالالم
شکض ت تالابت ثه طرس دتا ذاس

اعتمبد الشد اسالج

ثاله تلر ال

ثبا خػالالرظ ثالالبالی اداسات فالالشانم

ثبا خػرظ ثالبالی اداسات فالشانم

کننذ خذ بت عب ه اصدابد ابفته

کننذ خذ بت عب ه اصدابد ابفته

سهم شد دس د ش نبی جالبسص علیاله



آننگی ثب اداسات راشثط

سهم شد دس د ش نالبی جالبسص علیاله
فسبد اداسی تلر

ثشجسته ضذ

http://anti-corruption.gov.af/fa/page/8480

نتایج توضیحی
پروگرام ملی شفافیت و حسابدهی
تلر

ثیطتش ضذ

فسبد اداسی تلر



ثشجسته ضذ



جب یه ذای ت شد اقص مالش ت

جب یه الذای ت الشد اقالص مالش ت

الرثش دس دالالیم تلر ال داسی

الالالرثش دس دالالالالیم تلر ال ال داسی

خرة اافب امرد

خرة اافب امرد
 2.5ایجیاد هیکییاًیسم ًظییارتی از 

یلالالبایض ارالالبسدی سالالتقن ثالالشای 

ضفبفی

اًتخاتات

ااتخبثبت ااجبد گشداذ

دضمین گشداذ

 2.6شفافیت در طرزالعول ّیای 

نبارز دفتیص دػرات گشداذ



دس درصاع کبست سای دنالی 

اداس عب ی اربست ت اداسات

اص پشتسه ااتخبثبت اربست ضذ.

راشثط

ضالالالالفبفی دس پشتسالالالاله ثجالال ال االالالالب
کباذاذاز دضمین گشداذ






ثج

داسا ی نبی کباذاذاز غرست گشف

نضانه نبی کمپبان ثبصاگشی ضذ
گضاسضالالبت شثرطالاله ثالاله آگالالبنی الالشد
سسبایذ ضذ



داخلی


ستنذسد نبی ثین ا مللی دفتیص نجرل 
گشداذ

اجشاات دفتیص سا دس طبثقال

اداس دفتالالالیص ت کنتالالالشتل ثػالالالرست

ستنذسد نبی جهبای ااجب داداذ

ستق اه ت ضفب



کبس نذاز اداس کنتشتل ت دفتالیص اداس کنتشتل ت دفتیص

کبس خرد سا ادا اله 

داد

ثالب

ثالاله دیالالذاد ( ) نضالالیه ثالاله نرالالرس
داقیق ت پیگیشی اسجب ضذ

اداس دفتالالیص اتالالبا دفتالالیص سا اطالالش 

ثالاله قالالذاس ( ) افغالالبای اص خسالالبس

کشد

ضیب ت اخت س ثذس آ ذ

اداس دفتیص نضباب سا ثاله اداس عالب ی 

( ) فیػذ عرااذ ثلنذ سف

اربست ت اداسات راشثط اسسبل کشد
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